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ــش روزی،  ــه و افزای ــت هزین ــا برگش ــخ اول: ب پاس
ــد. ــد بدهی ــتری می توانی ــۀ بیش صدق

ــارت امــام حســین)ع(  ــه زی ــات متعــدد، کســی کــه ب ــه روای ــا ب بن
ــا رزق و  ــردد، ثانی ــرده برمی گ ــه صــرف ک ــه ای ک ــرود، اوال هزین ب
روزیــش زیــاد می شــود. بنابرایــن بــا رفتــن بــه زیــارت حســین)ع(، 

ــه فقــرا کمــک کنیــم. ــم ب بیشــتر می توانی

امــام صــادق)ع(: زیــارت حســین رزق را زیــاد می کنــد، و آن چــه برای 
زیــارت هزینــه کــرده باشــد، برمی گــردد. امــام باقــر)ع(: شــیعیان ما را 
بــه زیــارت قبر حســین امــر کنیــد. زیــارت قبــر حســین، روزی را زیاد 

و بالهــای ســخت را دفــع می کند.)تهذیــب، ج۶، ص۴۵ و ۴۲(

بهتـر نیست هزینۀ زیارت امام حسین)ع( را 
خـرج فقـــرا کنیــم؟



۲

پاســخ دوم: بــا شــرکت در »اردوی افزایــش قدرت و 
موفقیــت«، بیشــتر می توانیــد بــه فقــرا کمــک کنید!

ــت در  ــتر و موفقی ــد بیش ــب درآم ــرای کس ــق ب ــراد موف ــف( اف ال
زندگــی، مهارت هــا و توانایی هــای خــود را بــا شــرکت در دوره هــای 
ــت و  ــر وق ــد براب ــد چن ــا می دانن ــد. آنه ــش می دهن ــی افزای آموزش
ــه زودی  ــد، ب ــرای ایــن دوره هــای صــرف می کنن ــه ای کــه ب هزین

برمی گــردد. 

ــر کاری،  ــت در ه ــرای موفقی ــدی ب ــا کلی ــه ویژگی ه ب( از جمل
ــام  ــت. ام ــی« اس ــتگی ناپذیری و سخت کوش ــق، خس ــن ُخل »ُحس
صــادق)ع(: خوش خلقــی روزی را زیــاد می کند)الزهــد، ص۳۰(

ج( مــا در زیــارت امــام حســین)ع( بــه باالتریــن الگوهــای فــداکاری 
ــم، و  ــت می کنی ــراز محب ــه، و اب ــرام، توج ــتگی ناپذیری، احت و خس
اراده و انگیــزۀ مــا بــرای فــداکارای و .. تقویــت می شــود و  بــه ایــن 
صفــات نزدیــک می شــویم. در اربعیــن، عــالوه بــه اینهــا، زیباتریــن 
ــم  ــا می کنی ــاده روی تماش ــیر پی ــات را در مس ــن صف ــای ای جلوه ه
ــیم؛  ــت می کش ــان خجال ــم از خودم ــی ه ــم و کم ــذت می بری و ل
ــالش و  ــدن ت ــر ش ــرای بهت ــتری ب ــزه و ارادۀ بیش ــا انگی ــگاه ب آن
تمریــن می کنیــم. پیــاده روی اربعیــن یــک دورۀ ویــژه بــرای زندگــی 
و کســب و کار موفــق اســت.  بــا یــک زندگــی موفق تــر، حتمــاً بــه 

دیگــران هــم بیشــتر می توانیــم کمــک کنیــم.
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ــوید،  ــر می ش ــارت مهربان ت ــد از زی ــوم: بع ــخ س پاس
و بــه فقــرا بیشــتر کمــک می کنیــد!

ــار،  ــاد ایث ــوه و نم ــن جل ــن و دیدنی تری ــین)ع( زیباتری ــام حس ام
ــار،  ــر ایث ــه های بی نظی ــت. حماس ــی اس ــتگی و مهربان ازخودگذش
ــن  ــاده روی اربعی ــیر پی ــه در مس ــرادری ک ــی و ب ــخاوت، مهربان س
می بینیــد، ثمــرۀ توجــه مــردم بــه حســین)ع( اســت. بــا مطالعــات 
تجربــی و نیــز تفکــر و تحلیل هــای روان شناســانه، می تــوان 
توضیــح داد کــه چــرا هیــچ چیــزی مثــل توجــه به امــام حســین)ع(، 
موجــب کاهــش خودخواهی هــا و افزایــش مهربانــی و مهــرورزی در 
ــرای  ــه تبــع آن افزایــش »از خودگذشــتگی و تــالش ب جامعــه و ب
ــن  ــارت اربعی ــه خصــوص زی ــدان« نمی شــود. ب ــه نیازمن کمــک ب
کــه در آن، لــذت، شــکوه و زیبایــی ایثــار و بخشــندگی را از نزدیــک 

ــد. ــس می کنی ح

لــذت بــردن از تماشــای جلوه هــای ایثــار، فطــرت ایثارگــری مــا را 
شــکوفاتر می کنــد و در نتیجــه، از خدمــت بــه دیگــران بیشــتر لــذت 

می بریــم و از خودخواهــی بیشــتر فاصلــه می گیریــم.

بــا زیــارت هرســالۀ حســین)ع( در اربعیــن، فرهنــگ بخشــندگی و 
ــا  ــان م ــود. امام ــتر می ش ــا بیش ــۀ م ــا و جامع ــود م ــت  در خ خدم
ــارت هــر ســالۀ حســین)ع(  ــزوم زی ــر ل ــد ب بی جهــت اینهمــه تاکی

نکرده انــد!
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پاســخ چهــارم: هزینــه کــردن بــرای زیــارت 
حســین)ع(، هزینــه کــردن بــرای ریشــه کن کــردن 

فقــر اســت!

یکــی از عوامــل اصلــی فقــر و بی عدالتــی، ظلــم زورگویــان، 
قلدرهــا و مفســدان اســت؛ چــه داخلــی، و چــه بین المللــی. ســکوت 
ــع از  ــتادگی، مان ــرس از ایس ــم و ت ــل ظل ــی در مقاب و عافیت طلب
ــه  ــه ب ــل توج ــزی مث ــود. هیچ چی ــان می ش ــه زورگوی ــاد علی اتح
عالی تریــن نمــاد ایســتادگی، یعنــی حســین)ع(، مــردم و نخبــگان را 
بــرای مقابلــه بــا مفســداِن خودخــواه، متحد نمی کنــد. هزینــه کردن 
ــرای ریشــه کن کــردن  ــرای زیــارت حســین)ع(، هزینــه کــردن ب ب

فقر اســت. 

ــیر  ــده س ــک وع ــی را ی ــی کس ــد: »اگر می خواه ــم گفته ان از قدی
کنــی، بــه او ماهــی بــده، ولــی اگــر می خواهــی یــک عمــر ســیرش 
ــۀ اســتقالل،  ــده.« افزایــش روحی ــاد ب ــری ی ــه او ماهی گی ــی، ب کن
ــی  ــوی زورگوی ــردم، باعــث می شــود جل آزادگــی و اســتقامت در م
بایســتند و بــه حــق خودشــان برســند. خودمان هــم وقتی بــه زیارت 
حســین)ع( می رویــم، و بــه یــاد شــجاعت و فــداکارای حســین)ع( و 
یارانــش می افتیــم، خجالــت می کشــیم کــه عافیت طلبــی و ترســو 

باشــیم و در مقابــل ظلــم بــه انســان ها ســکوت کنیــم.

ــز  ــل تجهی ــارت حســین)ع( مث ــد زی ــام صــادق)ع( فرمودن ــرا ام چ
1۰۰۰ مجاهــد بــه اســب جنگــی اســت؟)کافی، ج۴ ص۵۸1(، یــک 
ــگ  ــین)ع( فرهن ــارت حس ــه زی ــد ک ــن باش ــاید همی ــش ش وجه
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ایســتادگی در مقابــل ظلــم را در جامعــه ترویــج و تقویــت می کنــد و 
ــم می شــود. ــه ظل ــارز شــجاع علی ــد هــزاران مب باعــث تولی

امــام خمینــی)ره(: »در قضیــۀ امــام حســین)ع(، بایــد این نکتــه را به 
مــردم بفهمانیــم: همــه اش قضیــه ایــن نیســت کــه مــا می خواهیــم 
ثــواب ببریــم،  قضیــه ایــن اســت کــه مــا می خواهیــم »پیشــرفت« 

کنیم!«)صحیفه امــام،ج۸، ص(۵۲۹

ــه دادن  ــر از صدق پاســخ پنجــم:  یــک حــج  بهت
یــک کــوِه طــا بــه فقــرا

 زیارت حسین)ع( = هفتاد حج قبول شده!
فتوای امام خمینی)ره(

در روایــات معتبــر فراوانــی، فضیلــت زیــارت امــام حســین)ع( بیشــتر 
ــات متعــددی  از حــج دانســته شــده اســت. از طــرف دیگــر در روای
ــدا دانســته شــده اســت و  ــه در راه خ ــش از صدق ــت حــج بی فضیل
مرجعــی همچــون امــام خمینــی)ره( نیــز بــه برتــری حــج از صدقــه 
فتــوا داده انــد. نتیجــه اینکــه فضیلــت زیــارت امــام حســین)ع( بیــش 
از صدقــه اســت. برخــی دالیــل ایــن برتری پیشــتر توضیح داده شــد.

شــخصی از رســول خــدا)ص( پرســید: امســال مشــکلی پیــش آمد و 
نتوانســتم بــه حــج مشــرف شــوم. مــال زیــادی دارم، چــه کنــم کــه 
بــه ثــواب حــج برســم؟ حضــرت فرمودنــد: اگــر بــه انــدازۀ ایــن کوه 
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در راه خــدا طــال انفــاق کنــی، بــه مرتبــۀ حاجــی نمی رســی! امــام 
صــادق)ع(: یــک حــج مســتحبی بهتــر اســت از خانــه ای پــر از طــال 

کــه همــه را صدقــه بدهیــد. )کافــی، ج۴، ص1۹۵ و ۲۶۰(

- فتــوای امــام خمینــی)ره(: »حــج نمــودن، از صدقــه دادن مخــارج 
حــج افضــل اســت.« )تحریــر الوســیلۀ امــام خمینــی)ره(، گفتــاری 

دربــاره حــج مســتحبی ، مســأله ۴(

ــی  ــان غیرمنطق ــه نظرت ــوا ب ــات و فت ــن روای ــر ای ــح 1: اگ توضی
می آیــد، مطالــب قبلــی را مالحظــه کنیــد تــا متوجــه آثــار عجیــب 
ــاد و  ــدام نم ــه هرک ــارت حســین)ع(« و »حــج ابراهیمــی« )ک »زی
یــادآور مجاهــدت و فــداکاری  خوبــان هســتند(، در رفــع و ریشــه کن 

ــی بشــوید. ــم و بی عدالت ــر، ظل کــردن فق

توضیــح 2: انســان عاقل، کالن نگــر، دوراندیش و غیرســطحی نگر، 
بــه مــوازات صدقــه بــه فقــرا، بــه فکــر درمــان پایــدار و اساســی فقر 
هــم هســت، و علــت مهم تــر و موثرتــر بــودن هزینــه کــردن بــرای 
ــرود،  ــارت ب ــه زی ــودش ب ــه خ ــد؛ چ ــارت حســین)ع( را می فهم زی
ــرا  ــن، فق ــی اربعی ــارت، یعن ــرای زی ــان ب ــن زم ــه در ارزان تری و چ
را بــه زیــارت پیــادۀ حســین)ع( بفرســتد کــه طبــق عقــل و نقــل 

ــود. ــر می ش ــان بهت ــد و زندگی ش ــش یاب ــان افزای روزی ش

توضیــح 3: همیشــه ممکــن اســت لباس هــای چرکــی پیــدا شــوند 
کــه دیرتــر تمیــز شــوند یــا هرچقــدر شســته شــوند، تمیــز نشــوند. 
برخــی افــراد نیــز شــاید در زیــارت امــام حســین)ع( کمتــر از بقیــه 
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تغییــر کننــد یــا بعــد از زیــارت هیــچ تغییــری نکننــد و آدم بهتــری 
نشــوند، امــا اینهــا اندک انــد. اغلــب انســان ها کــه فطرتشــان ســالم 
ــوند؛  ــر می ش ــر و مهربان ت ــین)ع( پاک ت ــارت حس ــا زی ــت، ب اس

برخــی کمتــر و بیشــتر.

گروه پژوهشی
مؤسسه بیان معنوی


